السبت  26آب  2017العدد 3260

إعالنات

الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع بوردو ـ ـ
الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
واملياه ـ ـ املديرية العامة للموارد املائية
والكهربائية ـ ـ مناقصة تلزيم مشروع
إنشاء محطة التنقية واملعالجة ومحطة
الضخ ملياه سـ ّـد وبحيرة املسيلحة في
قضاء البترون في محافظة الشمال.
ـ ـ التأمني املؤقت :خمسمائة مليون ليرة
لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـ ـ ـ ـ الـ ـع ــارض ــون امل ـق ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـهــدون
املـصـنـفــون ف ــي ال ــدرج ــات كــافــة لتنفيذ
مشاريع الـ ّـســدود واالنـفــاق واملتعهدون
املـصـفـنــون ف ــي ال ــدرج ــة االولـ ــى لتنفيذ
صـفـقــات األش ـغ ــال املــائـيــة وفـقــا الحـكــام
املــرســوم رقــم  3688تــاريــخ 1966/1/25
وتعديالته وفقًا ملا ورد في املــادة  2ـ ـ 3
ّ
طيه.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض ،وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر
ال ـشــروط ال ـخــاص ،ال ــذي يمكن االط ــاع
والـحـصــول عليه مــن مصلحة الــديــوان
ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد املــائ ـيــة
والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 1628
إعالن تلزيم مشروع حفر بئر استقصائية
في بلدة عيتا الفخار في قضاء راشيا
في محافظة البقاع
الساعة التاسعة من يوم الثالثاء الواقع
فيه السادس والعشرون من شهر أيلول
 ،2017ت ـج ــري ادارة امل ـن ــاق ـص ــات ـ ـ ـ ـ في
مركزها الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع
بـ ــوردو ـ ـ ـ الـصـنــايــع ـ ـ ـ ب ـي ــروت ،لحساب
وزارة الـطــاقــة وامل ـيــاه ـ ـ املــديــريــة العامة
للموارد املائية والكهربائية ـ ـ مناقصة
تلزيم مشروع حفر بئر استقصائية في
بلدة عيتا الفخار في قضاء راشيا في
محافظة البقاع .
ـ ـ التأمني املؤقت :فقط عشرة ماليني ليرة
لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.
ـ ـ ـ ـ الـ ـع ــارض ــون امل ـق ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـهــدون
امل ـص ـن ـفــون وف ـقــا الح ـك ــام امل ــرس ــوم رقــم
 9206تاريخ  1968/1/18وتعديالته في
الــدرجــة الثانية على االق ــل مــن الـجــدول
رقـ ـ ــم  5ل ـت ـن ـف ـيــذ صـ ـفـ ـق ــات حـ ـف ــر اآلبـ ـ ــار
وال ـت ـحــري عــن امل ـيــاه الـجــوفـيــة بطريقة
ال ــروت ــاري عـلــى ان ال ي ـكــون فــي عهدته
اكثر من اربع صفقات مشاريع حفر آبار
أخرى لم يجر استالمها استالمًا نهائيًا
بتاريخ اجراء املناقصة.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض ،وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر
ال ـشــروط ال ـخــاص ،ال ــذي يمكن االط ــاع
والـحـصــول عليه مــن مصلحة الــديــوان
ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد املــائ ـيــة
والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة

مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 1627
إعالن تلزيم مشروع
استكمال شبكة توزيع مياه الشفة في
بلدة حمانا في قضاء بعبدا
الساعة التاسعة من يوم االربعاء الواقع
ف ـيــه ال ـع ـش ــرون م ــن ش ـهــر أي ـل ــول ،2017
تـجــري ادارة املـنــاقـصــات ـ ـ ـ فــي مركزها
الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع بوردو ـ ـ
الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
واملياه ـ ـ املديرية العامة للموارد املائية
والـكـهــربــائـيــة مـنــاقـصــة تـلــزيــم مـشــروع
استكمال شبكة توزيع مياه الشفة في
بلدة حمانا في قضاء بعبدا.
ـ ـ التأمني املؤقت :فقط ستة عشر مليون
ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.
ـ ـ ـ ـ الـ ـع ــارض ــون امل ـق ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـهــدون
املـصـنـفــون ف ــي ال ــدرج ــة االولـ ــى لتنفيذ
ص ـف ـقــات األشـ ـغ ــال املــائ ـيــة واملـسـجـلــون
والذين ال يوجد بعهدتهم أكثر من أربع
صفقات مائية لم يجر استالمها مؤقتًا
بعد.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض ،وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر
ال ـشــروط ال ـخــاص ،ال ــذي يمكن االط ــاع
وال ـح ـص ــول عـلـيــه م ــن مـصـلـحــة ديـ ــوان
امل ـ ــدي ـ ــري ـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــوارد امل ــائـ ـي ــة
والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 1634
إعادة دعوة
تعيد مصلحة األبحاث العلمية الزراعية
إج ـ ــراء م ــزاي ــدة ع ــام ــة بــواس ـطــة ال ـظــرف
املـخـتــوم لبيع كمية مــن الـقـمــح املغربل
واملعقم من موسم عام .2016
امل ـك ــان :مـحـطــة ت ــل ال ـع ـمــارة ال ــزراع ـي ــة ـ ـ
رياق ـ ـ البقاع
الزمان :الساعة العاشرة من صباح يوم
االربعاء الواقع بتاريخ 2017/9/6
فـعـلــى م ــن يـهـمــه االم ـ ــر ال ـح ـص ــول على
دفتر الشروط الخاص املودع نسخًا عنه
فــي محطة تــل الـعـمــارة ـ ـ ري ــاق ـ ـ البقاع
لدى قسم املناقصات وفي محطة الفنار
ـ ـ ـ ج ــديــدة امل ــن ل ــدى الـسـيــد غ ــي ق ــاروط
ضمن اوق ــات ال ــدوام الرسمي علمًا بأن
ثـمــن كــل نـسـخــة عــن دف ـتــر ال ـش ــروط هو
خمسون ألف ليرة لبنانية.
تـسـلــم ال ـع ــروض بــالـيــد مـبــاشــرة الدارة
املصلحة في محطة تل العمارة ـ ـ رياق
خـ ــال الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ع ـل ــى ان تـصــل
العروض قبل الساعة الثانية عشرة من
آخــر يــوم عمل يسبق تاريخ اجــراء هذه
املزايدة وتهمل العروض التي تصل بعد
هذا التاريخ والتي ترسل بغير الوسيلة

املذكورة أعاله علمًا بأن ثمن كل نسخة
عن دفتر الشروط هو خمسون الف ليرة
لبنانية.
تل العمارة في  23آب 2017
رئيس مجلس االدارة ـ ـ املدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 1624
إعالن
إلى مجهول املقام محمود سعيد حسني
ص ـ ـ ــادر عـ ــن م ـح ـك ـمــة ب ـع ـب ــدا ال ـشــرع ـيــة
السنية
تدعوك محكمة بعبدا الشرعية السنية
ل ـح ـضــور جـلـســة  2017/9/14الـســاعــة
ال ـعــاشــرة صـبــاحــا ف ــي ال ــدع ــوى املـقــامــة
ب ــوج ـه ــك مـ ــن ق ـب ــل ص ـف ــا م ــال ــك حـسـنــو
بمادة تفريق للغيبة املنقطعة واملسجلة
ب ــرق ــم االسـ ـ ـ ــاس  2017/863واسـ ـت ــام
االوراق الـعــائــدة لــك واذا لــم تحضر في
ال ــوق ــت امل ـعــن تـعـتـبــرك املـحـكـمــة مبلغًا
ً
اصوال ويجري بحقك االيجاب الشرعي
والقانوني وكتب في .2017/8/22
قاضي بعبدا الشرعي
الشيخ محمد هاني الجوزو
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن ي ــوم
االربعاء الواقع فيه  2017/9/6السادس
من شهر أيلول عام  ،2017يجري مجلس
ال ـج ـن ــوب م ـنــاق ـصــة ع ـم ــوم ـي ــة ،لـتـلــزيــم
اش ـغ ــال تــأمــن عـشــب صـنــاعــي بطريقة
(غب الطلب) لعدد من املالعب في بعض
مناطق محافظتي الجنوب والنبطية،
على أساس التنزيل املئوي.
يمكن للمتعهدين املـصـنـفــن بــالــدرجــة
االولـ ـ ـ ـ ــى الشـ ـ ـغ ـ ــال مـ ـب ــان ــي والـ ــراغ ـ ـبـ ــن
باالشتراك في هــذه املناقصة الحضور
ال ـ ـ ــى االدارة اثـ ـ ـن ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
للحصول عـلــى املـلــف الـكــامــل لالشغال
ل ــدى قـلــم املصلحة الفنية بـعــد تسديد
ثمن امللف.
تــرســل ال ـع ــروض بــالـبــريــد املـضـمــون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
قـلــم املــديــر ال ـعــام ملـجـلــس الـجـنــوب قبل
الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 1650
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن ي ــوم
االربعاء الواقع فيه  2017/9/6السادس
من شهر أيلول عام  ،2017يجري مجلس
ال ـج ـن ــوب م ـنــاق ـصــة ع ـم ــوم ـي ــة ،لـتـلــزيــم
اش ـغ ــال تــأمــن عـشــب صـنــاعــي بطريقة
(غب الطلب) لعدد من املالعب في بعض
مناطق قضاءي البقاع الغربي وراشيا،
على أساس التنزيل املئوي.
يمكن للمتعهدين املـصـنـفــن بــالــدرجــة
االولـ ـ ـ ـ ــى الشـ ـ ـغ ـ ــال مـ ـب ــان ــي والـ ــراغ ـ ـبـ ــن
باالشتراك في هــذه املناقصة الحضور
ال ـ ـ ــى االدارة اثـ ـ ـن ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
للحصول عـلــى املـلــف الـكــامــل لالشغال

ل ــدى قـلــم املصلحة الفنية بـعــد تسديد
ثمن امللف.
تــرســل ال ـع ــروض بــالـبــريــد املـضـمــون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
قـلــم املــديــر ال ـعــام ملـجـلــس الـجـنــوب قبل
الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 1650
إعالن قضائي
بتاريخ  2017/6/13قرر القاضي املنفرد
املــدنــي فــي بعلبك الــرئـيــس عـلــي سيف
ال ــدي ــن ال ـن ــاظ ــر ف ــي ق ـضــايــا االيـ ـج ــارات
ن ـش ــر خ ــاص ــة االس ـ ـتـ ــدعـ ــاء امل ـ ـقـ ــدم مــن
خ ـل ـيــل مــرت ـضــى ب ـت ــاري ــخ 2016/11/1
سجل برقم اساس  2016/84ودون برقم
 2017/71والذي يطلب فيه ابالغ املدعى
ع ـل ـي ــه م ـح ـم ــد ادي ـ ـ ــب م ــرت ـض ــى ب ــاخ ــاء
الشقة السكنية التي يشغلها والكائنة
في بعلبك على العقار  /3547/الطابق
الثالث واسقاط حق التمديد وتسليمها
شاغرة للمدعي دون مهلة.
لذلك
تدعوك هذه املحكمة التخاذ مقامًا ضمن
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نطاقها او توكيل من ينوب عنك قانونًا
البـ ـ ــداء مــاح ـظــاتــك خ ـط ـيــا خـ ــال مهلة
عشرين يومًا من تاريخ النشر واال فكل
تبليغ لــك بواسطة رئـيــس القلم يعتبر
صحيحًا باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
محمد سيف الدين

◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة اإلثيوبية
MELKAMITU ALEMU ERFICHO
مــن عـنــد مـخــدومـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنها شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 70/130542
غادرت العاملة البنغالدشية
SIMA AKTER
مـكــان عملها فــي الجيه  -الـشــوف،
ال ــرج ــاء م ـمــن ي ـع ــرف ع ـن ـهــا شيئا
االتصال على الرقم 07/995105

افتتاح حديقة وملعب باب التبانة

اقام االئتالف النسايئ ألجل طرابلس بالتعاون مع املركز اللبناين للدراسات
واألبحاث بالتعاون مع بلدية طرابلس حفل افتتاح حديقة وملعب باب التبانة
بطرابلس ،برعاية وحضور رئيس البلدية املهندس احمد قمرالدين ،وشخصيات
وحشد من االهايل.
بعد إزاحة الستارة عن نصب افتتاح الحديقة وقص الرشيط يف ملعب كرة
القدم القائم داخل الحديقة ،جال الحضور لالطالع عىل اعامل التاهيل التي متت
بالتعاون بني اإلتالف النسايئ واملركز اللبناين بدعم من بلدية طرابلس والسفارة
السويرسية يف لبنان .ورحبت عريفة الحفل عضو االئتالف واالعالمية مطيعة
الحالق بالحضور ،ثم كانت كلمة رئيس املركز اللبناين الدكتور حسان غزيري ،ثم
القى حنا موىس كلمة رئيسة املنطقة الرتبوية يف الشامل كلمة الختام ،للرئيس
قمرالدين ،الذي اشاد ب»جهود القامئني عىل االئتالف ونوه بأهمية هذه املبادرات
يف املناطق املحرومة مثل التبانة» .وتطرق اىل جملة مشاريع منها بناء منشأة
رياضية يف اي سمراء ،وبناء مجمع ريايض يف القبة ،اضافة اىل تحسني وتأهيل
ملعب محرم وملعب رشيد كرامي البلدي».
ثم قدم قمرالدين وغزيري درعا تكرميية لنائب مدير املركز اللبناين للدراسات
واالبحاث محمد منقارة.

